
 

 
 

 
KORTFILM  ÅT  FOLKET!  

  
pohjoismaisia ja kotimaisia lyhytelokuvia ulkoilmaesityksinä 

ympäri Helsinkiä 22. 25. elokuuta 2012. 
 

Tämän vuoden teemana huumori-humor. Esityksen kokonaiskesto 
on noin kaksi tuntia. Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys. 

Tapahtuma on ilmainen! 
 

Ke 22.8. Karhupuisto 
To 23.8. Tervasaaren amfiteatteri 
Pe 24.8. Roihuvuori, Strömsin kartanon puisto 
La 25.8. Arabia 
 
 
Helsingin lisäksi kiertue nähdään Porvoossa, Pohjanmaalla ja 
Ahvenanmaalla. 
 
Näytöksen järjestää yhteistyössä Suomen elokuvakontakti ry, 
Finlandssvenskt filmcentrum rf ja Walhalla ry. Tapahtumaa 
tukevat Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Helsingin 
kulttuurikeskus. 
 
Lisätiedot: 
www.elokuvakontakti.fi 
www.walhalla.fi 
www.filmcentrum.fi 

Kalajuttu (fin), Teemu Nikki (2011) 4min 
Tuontikala muuttuu vientikalaksi.  
The fish imports become fish 
exports. 
 

Malika (nor), Tetyana K. Stang Lund (2010) 7min 
Lapseton pariskunta päättää tehdä oikein ja adoptoida 
jonkun, joka elää koiranelämää pakolaisleirillä. 
A childless couple decides to do the right thing and will adopt 
someone living a dog's life in a refugee camp. 
 

Sano kiitos ja tanssi (fin), Antti Pesonen (2011) 8min 
Työtön työnhakija hakee työpaikkaa, 
jota hän ei halua. Työhaastattelija ei 
usko työnhakijaan, eikä hakija 
haastattelijaan. 
An unemployed applies for a job, 

 in him and vice versa. 
 

Life on Ice (fin), Daniel Nikander (2010) 6min 
BBD-dokumentaristiryhmän kuvaus 
pohjoisia ikimetsiä ja tuhansien 
järvien maata asuttavista 
suomalaisista, missä jämeryys on 
selviytymisen kannalta ehdotonta. 
Documentary about Finns living in 
the Northern evergreen forests and in the land of thousands 
of lakes, where they have be sturdy in order to survive. 
 

Tango Finlandia (fin), Hannu Lajunen,Tomi Riionheimo (2006) 
6min 

Tango-iltamat syrjäisessä baarissa. 
Yksinäiset ihmiset saapuvat etsimään 
onnea. Asiakkaita on vähän ja 
sukupuolijakauma on vinoutunut, mutta 
tangon kuuma rytmi tempaa koko 
asiakaskunnan tanssin pyörteisiin. 
Tango evening in a remote bar.Lonely people come here to 
look for happiness. There are only few customers and the 
gender distribution is warped, but the hot rhythms of tango 
overtake the customers. 

http://www.elokuvakontakti.fi/
http://www.walhalla.fi/
http://www.filmcentrum.fi/


 
Skallaman/ Baldguy (nor), Maria Bock (2010) 12min 

Musikaali omana itsenään 
olemisesta ja vapaudesta valita 
rakkautensa kohde.  
A musical about being who you 
are and loving whomever you 
want. 
 

A king for a day (fin), Anssi Määttä (2011) 3min 
Mies nauttii aamusta villin yön 
jälkeen ja valmistautuu päivän 
koitoksiin. 
A man enjoys a morning after a 
wild night and prepares himself 
for the challenges of the day. 
 

Space Monkeys (den), Jan Rahbek (2008) 8min 
Useasti palkitussa animaatiossa 
tuntemattoman planeetan asukkaat 
jahtaavat tanskalaisia 
avaruusapinoita. 
In this awarded animation Space 
monkeys from Denmark are hunted 
down by natives on a foreign planet. 
 
 

Pitääkö mun kaikki hoitaa? (fin), Selma Vilhunen (2011) 8min 
Elokuva lapsiperheen kiireisestä 
aamusta ja äidistä, joka luulee 
että asiat hoituvat parhaiten, kun 
hän hoitaa ne kaikki itse. 
A film about a busy morning and 
a mother, who thinks she can 
organise things the best. 
 

 
 
 
 

 

 
Hvordan de danser/ How they Dance (den), Jesper Ravn (2008) 
6min 

Tämä on epätavallinen dokumentti 
ihmisistä, jotka rakastavat 
tanssimista.  
This is an unconventional 
documentary about ordinary people 
who love to dance. 
 

Goldfish Love (fin), Elin Grönblom (2011) 14min 
Hassu elokuva ranskalaisella 
aksentilla puhuvasta kultakalasta 
nimeltään Gandhi, joka haluaa asua 
meressä. 
A whimsical little short film about a 
French accented goldfish named 
Gandhi, who longs to live in the sea. 
 

Fågel däruppe/ Bird high up (swe), Mårten Nilsson (2011) 3min 
Lintu lentää vasemmalta oikealle. Tee 
samoin käsilläsi, kiitos. 
A bird is flying from left to right. Start 
doing that thing with your arms, please. 
 
 

Lauantai (fin), Anna Virtanen (2005) 3min 
Animaatiossa neuvotaan pitämään 
sukkahousuja silmällä lauantai-iltaisin.  

 keep an eye 
on your tights on Saturdays. 
 
 

Las Palmas (swe), Johannes Nyholm (2011) 13min 
Keski-ikäinen rouva on etelän lomalla 
saadakseen uusia kavereita ja 
pitääkseen hauskaa.  
A middle-aged lady on a holiday in 
the sun tries to make new friends and 
have a good time.  

  


